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Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta talvikaudelle 2017-2018
Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien
-yksityisteiden auraus/linkous
-vakituisten asuntojen pihateiden auraus/linkous
-kaavateiden auraus/linkous
-kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekä
hiekoitushiekan keräys.

Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, pituudeltaan yhteensä n. 50 km. Vakituisesti 
asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarautuvia pihateitä arviolta n. 50 km. Kaavateitä 
on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Kaavateiden yhteispituus 
on n. 1,6 km. Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,4 ha. Työ käsittää vakituisten 
asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon poiston. Palvelun piiriin ei kuulu 
vapaa-ajan asuntojen tiealueet. Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueilla tulee lisäksi huolehtia 
liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta. 

Tarjouspyyntö lähtöaineistoineen on julkaistu Hailuodon kunnan verkkosivuilla osoitteessa
https://www.hailuoto.fi/asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-satamat/teiden-talvikunnossapito. 

Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 3.11.2017 klo 16:00. 

Tietoa tienkäyttäjille
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
hoitovastuulle kuuluvat tiet:
Luovontie - Marjaniementie  (maantie 816)
Pölläntie   (maantie 8162)
Ulkokarvontie   (paikallistie 8674)
Sumpuntie   (paikallistie 8675)
ELY-keskus vastaa näiden teiden kunnosta ja ajettavuudesta.

Tienkäyttäjän linjalle (p. 0200 2100) voit tehdä ilmoituksen äkillisestä tiestön kunnon, 
valaistuksen tai liikenteen ongelmasta 24 tuntia/vrk. 

Asiakaspalvelun (p. 0206 90300) puoleen voit kääntyä aina, kun haluat olla yhteydessä 
tienpitäjään. Asiakaspalvelun tehtävä on varmistaa, että saat kyselyysi tai palautteeseesi 
vastauksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden viikon aikana yhteyden-
otostasi, ellei asia edellytä laajempaa hallinnollista käsittelyä

Kunnan hoitovastuulle (p. 044 4973500) kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet:
Kaunakaupungintie, Sintantie, Ojakuja ja Metsäkuja.
Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan hoitovastuulla.
Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai tieosakkaat.

Tekniset palvelut
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TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE TIEDOKSI

Yksityistien ja maantien liittymän näkemäalue
Yksityistien liittymästä on oltava esteetön näkemä maatielle ympäri vuoden. Kesällä vesakot on
raivattava ja korkea heinäkasvillisuus niitettävä. Talvella liittymien näkemäesteiksi kasautuvia
lumivalleja on madallettava. Liittymän näkemien kunnossapidosta vastaa yksityistien tiekunta tai
liittymäluvan haltija. Maantieliittymissä vaadittavien näkemäalueiden mitoitus on esitetty
liittymäluvassa.
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Halutaan ostaa Hailuodosta vanha 
maalaistalon pihapiiri. 

Maata vähintään 2 hehtaaria ja 
mahdollisuus hevosenpitoon.

Yhteydenotot: Pauli Junttila, 
p.	0400-819681

Pikkujouluja ehtii vielä varata
Sinisen Pyörän Kievarille.

Soita: 045-3123990
info@sinisenpyorankievari.fi

Muista myös tilausleivonnaiset!

Muutoksen tuulia hammashoitolassa

Vuoden 1979 kesällä minut nimitettiin Vihiluodon 
Kansanterveystyön kuntainliiton (Kempele, Oulunsalo, 
Hailuoto) hammaslääkärin virkaan, ja siitä alkaen olen 
yli 35:n vuoden ajan hoitanut hailuotolaisten hampaita 
ja suun sairauksia. Yksi aikakausi Hailuodon palveluhis-
toriassa on päättymässä, kun jään eläkkeelle 1.1.2018.

Totuttelen vapaalla olemiseen pitämällä lomaa marras- 
ja joulukuussa, mutta   opastan myös välillä Hailuotoon 
uudeksi hammaslääkäriksi valittavaa henkilöä tehtävi-
insä.

Kutsun Kunnantalon Luoto-saliin läksiäiskahville 
6.11.2017 klo 14.00-15.30 teidät, joiden kanssa tiemme 
ovat työn merkeissä näiden vuosien aikana tavalla tai 
toisella kohdanneet.

Tervetuloa!
Sinikka Sipola

Halutaan ostaa pieni metsäpalsta Luovosta. Kulkuyhteys autolla 
sulan maan aikaan eduksi. 

Lotta	Viikari	040-4844048	(ei	vkolla	42)	tai	Lotta.Viikari@ulapland.fi
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INFLUENSSAROKOTUKSET HAILUODON TERVEYS-
KESKUKSESSA 30.10.–2.11.

Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Se torjuu
• terveillä työikäisillä 5-8 influenssaa kymmenestä
• lapsilla 5-9 influenssaa kymmenestä
• ikääntyneillä joka toisen influenssan

Influenssarokote vähentää
• influenssasta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitoshoitoja
• vakavan influenssan ilmaantuvuutta
• jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkokuumeita ja keuhkoputkentulehduksia
• influenssatartuntoja: kun ei sairastu, ei tartuta muita

Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen 
nopeampaa.

MAKSUTTOMAN ROKOTTEEN KOHDERYHMÄT:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen 
kohderyhmään.  Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse. Resepti-
pyynnön voi jättää terveyskeskukseen kirjallisesti (reseptilaatikkoon) tai soittamalla vastaanotolle 
(p. 044 4973540). 

Lasten rokotukset ajanvarauksella p. 044 4973543.

Kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat rokotetaan kotikäyntien yhteydessä.

Rokotusajat:

ma 30.10. klo 10–14 sukunimen alkukirjaimella A–K
ti 31.10. klo 10–14 sukunimen alkukirjaimella A–K
ke 1.11. klo 12–16 sukunimen alkukirjaimella L–Ö
to 2.11. klo 12–16 sukunimen alkukirjaimella L–Ö
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa

Liikuntatoimi pyytää tarjouksia hiihtolatujen teosta ja ylläpidosta tulevalle talvelle. Latuja on ollut 
vedettynä Hyypälle ja kirkonkylälle. Sivistyslautakunta voi tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset koskevat talvikautta 2017–2018 (noin 1.11.2017–30.04.2018 sääolosuhteista riippuen). 
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnantoimistoon pe 17.11.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Hanna Similältä.

Kesän 2017 pyörätempauksissa oli taas huikea osallistujamäärä ja yhteensä poljettuja kilometrejä 
kertyi pelkässä kilometrikeräyksessä yli 4000. Hienoa Hailuoto! Kilometrivihkoihin matkoja 
merkanneista arpaonni osui Birgitta Ruonalaan ja Aaro Kartimoon.

Palautettuja pyöräsuunnistuslappuja oli tänä kesänä yhteensä 70 kappaletta ja arpaonni osui 
Markku Piekkolaan ja Eija Sipolaan.

Palkinnot on haettavissa kunnanvirastolta vapaa-aikatoimistosta viikolla 43, onnea! 

Torstain seniorijumpat muuttuvat niin, että miehet jumppaavat klo 7.30–8.30 ja naiset 8.30–9.30. 
Mukaan mahtuu myös uusia, tervetuloa!

Syyslomaviikolla eli viikolla 43 liikuntahallissa tapahtuu:

Maanantaina 23.10. 
9.30–11.00 perheliikunta-aamu alle kouluikäisille lapsille
14.00–15.00 Kouluikäisten sählypelit

Keskiviikkona 25.10.
12.00–13.00 1.–3. -luokkalaisten pelivuoro
13.00–14.00 4.–6. -luokkalaisten pelivuoro
14.00–15.00 7.–9. -luokkalaisten pelivuoro

Luukku auki:
 
Keskiviikkoisin 15.00–17.00 1.–3. -luokkalaiset
Perjantaisin 17.00–19.00 4.–6. -luokkalaiset
Perjantaisin 19.00–22.00 7.–luokkalaiset ja sitä vanhemmat
Lauantaisin 19.00–22.00 7. –luokkalaiset ja sitä vanhemmat,
kuun viimeinen lauantai 23.00 asti.



Numero 10/2017Sivu 8

Marjaniemessä 
14.-15.10.2017

la klo 10-17

Pysäköintimaksu 5 €

Tervetuloa nauttimaan markkinatunnelmasta 
Marjaniemeen!

su	klo	11-16


